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Sokneprest i Fyllingsdalen, Bjørn 
Moe, døde 7. juli etter lengre tids 
sykdom. Bjørn ville ha fylt 64 år i 
høst.

Det meste av sin prestetjeneste hadde 
Bjørn Moe her på Vestlandet, i Skjold 
menighet, i Nordhordland og her i 
Fyllingsdalen, men han gjorde tjeneste 
både i Bærum og Troms i tillegg til flere 
år som sjømannsprest i København og 
Spania.

Bjørn virket som sokneprest i Fyllings-
dalen i omkring tre år før sykdommen 
satte ham ut av spill. Til tross for at det 
ikke ble så mange år hos oss har han 
satt dype spor etter seg og vil bli dypt 
savnet av mange.

Vi husker Bjørn som en inkluderende 
og lun sokneprest som det var 
lett å samarbeide med. Han var 
kontaktskapende og konstruktiv, og 
bidro sterkt til fellesskapsbygging i 
menigheten. Ikke minst husker vi hans 
klare og dyptpløyende forkynnelse 
hvor han i en muntlig stil stadig kom 
med eksempler og utfordringer 
knyttet til å leve som en kristen. Bjørn 
framstod som kunnskapsrik, men vil 
særlig bli husket for hans evne til å 

løfte fram andre.

Vi som hadde ham som 
vår kollega vil trekke 
frem omsorgen han 
hadde for oss. Han var 
flink til å oppmuntre. 
Vi husker den lune 
humoren og hans trygge 
tro på Jesus. Han var 
også en god veileder og 
menneskekjenner. Bjørn 
var nær midt i livet og 
ærlig om livet.

Vi er takknemlige for at 
vi fikk ha Bjørn hos oss i 
disse årene og lyser fred 
over hans minne.

Tekst og foto:

Bjarne B. L. Andersen

Minneord, Bjørn Moe

Det er 
noe eget 
med å 
komme 
hjem 
til det 
vanlige.

Vi har 
lagt en 
sommer 

bak oss der kirken vår ble gjenåpnet 
etter rehabiliteringen. Selv om ennå 
noen småting står igjen så er det kjekt 
å se kirken igjen i god stand. Samtidig 
gjør vaksinasjon og gjenåpning av 
samfunnet at vi forhåpentligvis får 
færre og færre restriksjoner knyttet 
til samlinger i kirken fremover høsten. 
Dette gjør at vi igjen kan fylle kirken 
med liv både søndager og hverdager. 
Barnehagen er tilbake. Flere andre 

aktiviteter gjennom uken vil også 
starte opp. Jeg har tenkt på salme 
325 i salmeboka i den forbindelse:

Som når et barn
kommer hjem om kvelden
Og møter en vennlig favn
Slik var det for meg
å komme til Gud
Jeg kjente at der
hørte jeg hjemme
Det var en plass
i Guds store rom
En plass som lenge ventet meg
Og jeg kjente:
her er jeg hjemme
Jeg vil være
et barn i Guds hjem.

Plassen i Guds store rom er heldigvis 
større enn vår kirke, men likevel sier 
denne salmen meg også noe om vår 
plass i fellesskapet. Jeg ser fram til 
å møte mange kjente og ukjente på 
gudstjenestene i kirken i høst. 

I menighetsrådet blir viktige saker 
fremover oppfølging av diakoniplan 
og trosopplæringsplan, og nytt fokus 
på givertjenesten. Dessuten skal 
det ansettes ny sokneprest i løpet 
av høsten. Det var med stor sorg 
vi mottok budskapet om vår kjære 
sokneprest Bjørn Moe sin bortgang i 
sommer og vi savner ham mye. Vi tar 
med oss videre det han gav gjennom 
sin tjeneste, og er glade for at 
soknepreststillingen blir utlyst snart.

Tekst: Kjell-Eivind Frøysa

Fra MR-formannen
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Bare et kirkebygg

«Det er folk som er kirken; kirke-
bygget er bare et bygg». Har du hørt 
dette?

Ja, det er sant at de troende utgjør 
kirken. Gjennom tiden har kristne 
samlet seg på all slags steder, åpent 
og i skjul. Likevel tror jeg mange under 
pandemien har opplevd et savn når 
kirkebyggene har vært mye stengt. 
Kanskje kirkebygget var mer enn 
sement og tre?

Mange av oss har et sterkt forhold til 
hjemmet vi vokste opp i. På vondt, om 
vi ikke ble tatt vare på der. På godt, 
om det var et trygt sted å være. Huset 
der du kranglet med søsken, rommet 
der du bygget Lego og jobbet med 
hobbyprosjekt, kjøkkenbordet du 
spiste skiver med fårepølse, vinduet 
du kikket ut av for å se om det var 
snø nok til en snømann. Uansett hvilke 
minner vi har, vil sjeldent huset du 
vokste opp i være «bare» et hus, på 
lik linje med de andre rekkehusene i 
gaten. Det var et hjem og et sted der 
livet ditt utfoldet seg i mange år.

Der du bor nå er heller ikke bare en 
bygning. Det lukter kjøttkaker eller 
indisk, kaffe eller brød, parfyme eller 
grønnsåpe. Du har trolig en stol du 
helst sitter i, bilder på veggen av de 
du er glad i, strikketøy, TV eller bøker 
som viser hva du bruker kveldene på. 
Du former hjemmet ditt, og hjemmet 
blir en ramme rundt dagene dine. Min 
leilighet er ytre sett lik mange andre 
der jeg bor, men når jeg låser meg inn, 
kjenner jeg at her er jeg hjemme.

Kirkebygget er også et bygg med 
historie. Historien til alle troende 
som har vært der. Et hjem med stort 
kjøkken, mange redskaper og skapet 
fullt av mel og gjær er et hjem det er 
lett å bake i. Kirken er laget for at det 
skal være et sted som hjelper oss å bli 
kjent med Gud og tilbe han. Orgelet 
er der for at vi skal synge salmer, 
lovsanger og lytte til musikken. Stoler 
eller benker gjør det mulig å sitte 
der en stund, å bruke tid. Kunst og 
krusifiks vil formidle noe av hvem Gud 
er. Døpefonten er der for at barna skal 
få del i troen, og minner oss på at vi 
har blitt knyttet sammen med Jesus i 
dåpen. Kalken og disken er der for at 
vi skal få Jesu legeme og blod. Boken 
med kirkeårets tekster er der for at vi 
skal høre Guds ord. Lysgloben er der 
for at vi skal tenne lys i bønn, med eller 
uten ord.

Ingenting er tilfeldig i kirken. Tingene 
har en intensjon, at det skal skje et 
møte mellom Guds nåde og oss som 
er der. Eller som sagt i liturgien for 
innvielse av kirker: «Til Guds ære og 
hans menighets oppbyggelse ved 
troen på Jesus Kristus.»

Kirkebygget har historien til alle kristne 
søsken som har vært der før. Det har 
også din egen historie; hva du har erfart 
i dette rommet. Kanskje du er knyttet 
til flere kirker. Konfirmasjons-kirken 
din, kirken du har giftet deg i, en kirke 

du gikk i der du bodde før, en kirke du 
husker for en gravferd for en som stod 
deg nær. Du kan se for deg de ulike 
kirkene: en stor domkirke, en landsens 
kirke, en moderne arbeidskirke, et lite 
forsamlingshus i grenden. Til sammen 
har de vært med på å forme troen din. 
Noen ting måtte du legge fra deg etter 
hvert; noe tok du med videre.

Også utenfor kirkebygget erfarer 
vi Gud. Alene eller i små grupper i 
hjemmene, på ulike samlingsteder 
og i naturen.  Likevel, å få være i et 
kirkebygg er ingen liten ting. Når 
smittetall tillater det og du kjenner 
deg trygg, er du velkommen tilbake i 
Fyllingsdalen kirke. Og er du forhindret 
på den ene eller andre måten, så send 
gjerne en bønn for dem du vet samles 
der. Enten du går forbi et kirkebygg 
eller bare er der i tankene, bruke gjerne 
bønnen fra vigsling av kirkerom:

«Fred være med dette hus og med alle 
som går inn i det».

Tekst: Heidi Merete Baird
Foto: Øyvind S. Stokke-Zahl og

Bjarne B. L. Andersen
Heidi Merete Baird arbeider som diakon i 

Olsvik, men er bosatt i Fyllingsdalen.
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Fargelegg!Fargelegg!

I rutenettet har vi gjemt navnene på 10 vanlige norske fiskeslag. Navnene står 
fra venstre mot høyre eller nedover. Klarer du finne alle?

Finn 10 fiskearter!Finn 10 fiskearter! Finn fem feilFinn fem feil
De to bildene er nesten like. Finner 
du de fem feilene på bildet under? 
(Tegning: Chiara Bertelli)
 

Gi barnebladet 
BARNAS til et 

barn du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 22 08 71 0071 00..

Kong Salo
mos 

Kong Salo
mos 

vis
dom

vis
dom

Bevar ditt h
jerte

 fra
mfor alt d

u 

bevarer, fo
r liv

et går ut fr
a det.

Superse
tning

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta

Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

3 
2021

K Å H O I G A N D U

O Q Y K V E I T E M

W E S S L I N G O S

S T E I N B I T A K

E A R L Y D A O T A

I S O D P Ø R R E T

D S R U L P A S T E

I M A K Y L A K S I

P I R O S Å F F U S

M A K R E L L U S K

O S T H O S T E R Ø

Broren til Marta og Maria var død. Men 
Jesus vekket Lasarus opp fra de døde. (Tegning: Chiara Bertelli)
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Vi satser på ungdom!
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Fyllingsdalen menighetsråd ønsker å 
satse. Vi har gode lokaler og ønsker 
at unge skal føle tilhørighet til 
Fyllingsdalen menighet! Vi vil gi tilbud 
til unge etter konfirmasjon, bygge 
unge ledere og opprette en stilling 
som ungdomsarbeider.

Givertjeneste med AvtaleGiro
Dette er den beste måten å støtte 
arbeidet på økonomisk. Enkelt og greit 
for deg, lite arbeid for oss og mest mulig 
penger direkte til arbeidet. Gå inn på 
nettsiden vår ved å peke mobilkameraet 
på QR-koden under. På nettsiden kan 
du enkelt bli fast giver og opprette 
AvtaleGiro på et par minutter. Du kan 
også bruke skjemaet på neste side.

Skattefradrag
Som fast giver i Fyllingsdalen menighet 
vil du kunne få skattefradrag på årlig 
samlede gaver mellom kr. 500.- og kr. 
50 000.-!

Vil du støtte oss med enkeltgaver?
Du kan vippse til 642380, eller sette 
inn penger på menighetens giverkonto:  
1506.40.36006.

KID (fylles ut av

  
  Velkommen som fast giver!
                       AvtaleGiro er en enkel, sikker og rimelig betalingsmåte 

Enkelt: Med AvtaleGiro ordner banken din faste gave til oss for deg. Det er enkelt å inngå avtalen, du      
kan enkelt kontrollere at rett beløp er overført til rett tid på kontoen din, og den er enkel å avslutte.

Sikkert: AvtaleGiro er trygt og sikkert. Banken administrerer de faste betalingene under strenge krav.

Tidsbeparende: AvtaleGiro er tidsbesparende både for deg som giver og oss som mottaker. Du
  fyller bare ut slippen under og din del av jobben er gjort. AvtaleGiro sparer også oss for mye
  ekstraarbeid, slik at vår tid kan brukes på viktigere ting enn administrasjon. 

Greit å vite: AvtaleGiro er ikke det samme som ”Faste oppdrag over nettbank”. Gavebeløp over 
    nettbank må nemlig registreres manuelt av oss for at giveren skal få skattefradrag. Vi er derfor 

             takknemlig om du vil benytte AvtaleGiro.  

Kom i gang: Fyll ut svarkupongen, signér og levér den til oss. Av sikkerhetshensyn ber banken om at            
du oppgir en maksimal beløpsgrense pr. trekk, men du vil selvfølgelig bare bli trukket for beløpet du har            
oppgitt. -  Ditt fødselsnummer må med hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag.

            Maksimalt skattefritt gavebeløp i kalenderåret er kr.50.000,- (4166,-/mnd), minimum kr. 500,-pr år.  
                                   
                                                   Tusen takk for din gave!

                                 Med vennlig hilsen Fyllingsdalen menighet                                                           
200429

Vi vil oppbevare informasjon om at du er/har vært giver, og du kan i fremtiden komme til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke
utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, jfr. Personopplysningsloven.

JEG VIL GI FAST MÅNEDLIG GAVE TIL FYLLINGSDALEN MENIGHET

Jeg ønsker skattefradrag. Mitt fødselsnummer er:

(Firma/bedrifter skriver organisasjonsnummer 9 siffer)

  SVARKUPONG

Mottaker 
Mottakers konto

Fyllingsdalen menighet
1506.40.36006

Månedlig gave/trekk:   Kr. _______________

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer Beløpsgrense pr. trekk  Kr.______________
(Bør være høyere enn gavebeløp i tilfelle du vil øke
gavebeløpet senere)

Navn 
__________________________________________
Blokkbokstaver

Adresse _______________________________________

Postnr/sted ____________________________________

E-post_________________________________________

Tlf ________________________________

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden.

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
       (Menigheten sparer bankgebyr)
                          
Sted _________________________ Dato ______________

Underskrift _______________________________________

KID (fylles ut av menigheten) Avtalen leveres/sendes i lukket konvolutt til

Fyllingsdalen menighet
Nebbeveien 20       5144 Fyllingsdalen

Jeg ønsker skattefradrag. Mitt fødselsnummer er:

(Firma/bedrifter skriver organisasjonsnummer 9 siffer

  SVARKUPONG
Mottaker 
Mottakers konto

Fyllingsdalen menighet
1506.40.36006

Månedlig gave/trekk:   Kr. _______________

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer Beløpsgrense pr. trekk  Kr.______________
(Bør være høyere enn gavebeløp i tilfelle du vil øke
gavebeløpet senere)

Navn 
__________________________________________
Blokkbokstaver

Adresse _______________________________________

Postnr/sted ____________________________________

E-post_________________________________________

Tlf ________________________________

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden.

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
       (Menigheten sparer bankgebyr)
                          
Sted _________________________ Dato ______________

_______________________________________Underskrift

JEG VIL GI FAST MÅNEDLIG GAVE TIL FYLLINGSDALEN MENIGHET

Fyllingsdalen menighet
Nebbeveien 20, 5144 Fyllingsdalen

KID (fylles ut av menigheten) Avtalen leveres/sendes i lukket konvolutt til:

Velkommen som fast giver!
Vi i Fyllingsdalen menighet ønsker å tilby gode fellesskap for alle våre medlemmer, for barn, unge 
og voksne, for enkeltpersoner og familier.

Til dette trenger vi støttespillere som bidrar økonomisk.vtalegiro er en enkel, sikker og rimelig 
betalingsmåte. Banken administrerer de faste betalingene under strenge krav. 

Du kan bli fast giver til Fyllingsdalen menighet og opprette AvtaleGiro ved å fylle ut skjema digi-
talt, eller ved å fylle ut svarkupongen under.

Digitalt skjema finner du på lenken kirken.no/fyllingsdalen/givertjeneste , eller du kan scanne 
QR-koden under på din mobil.

Tusen takk for din gave!

QR-koden til høyre fører direkte til digitalt skjema  

Velkommen som fast giver!
AvtaleGiro er en enkel, sikker og rimelig betalingsmåte.

Tusen takk for din gave!

Med vennlig hilsen Fyllingsdalen menighet.

Enkelt: Med AvtaleGiro ordner 
banken din faste gave til oss for deg. 
Det er enkelt å inngå avtalen, du        
 kan enkelt kontrollere at rett beløp 
er overført til rett tid på kontoen din, 
og den er enkel å avslutte.

Sikkert: AvtaleGiro er trygt og 
sikkert. Banken administrerer de 
faste betalingene under strenge krav.

Tidsbesparende: AvtaleGiro er 
tidsbesparende både for deg som 
giver og oss som mottaker. Du  fyller 
bare ut slippen under og din del av 
jobben er gjort. AvtaleGiro sparer 
også oss for mye ekstraarbeid, slik at 
vår tid kan brukes på viktigere ting 
enn administrasjon. 

Greit å vite: AvtaleGiro er ikke det 
samme som ”Faste oppdrag over 
nettbank”. Gavebeløp over nettbank 
må nemlig registreres manuelt av oss 
for at giveren skal få skattefradrag. 
Vi er derfor takknemlig om du vil 
benytte AvtaleGiro.  

Kom i gang: Fyll ut svarkupongen, 
signér og levér den til oss.  Av 
sikkerhetshensyn ber banken om at 
du oppgir en maksimal beløpsgrense 
pr. trekk, men du vil selvfølgelig 
bare bli trukket for beløpet du har 
oppgitt. Ditt fødselsnummer må 
med hvis du ønsker skattefradrag. 
Firmaer kan også få skattefradrag. 
Maksimalt skattefritt gavebeløp i 
kalenderåret er kr. 50.000 (kr. 4.166/
mnd.), minimum kr. 500 pr år.  

Vi vil oppbevare informasjon om at du er/har vært giver, og du kan i fremtiden komme 
til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med 
unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, jfr. Personopplysningsloven.
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En ny ungdomsarbeider er på plass i 
en liten stilling i menigheten, og slik 
presenterer hun seg selv:

Hei! 

Jeg heter Elena, er 21 år gammel og 
kommer fra Giske, ei lita øy utenfor 
Ålesund på Sunnmøre. Der har jeg 

vokst opp på en gård sammen med 
mine fire eldre brødre og våre foreldre. 
I oppveksten har jeg prøvd meg på 
flere ulike fritidsaktiviteter og hobbyer, 
men det jeg liker aller best er å ri en 

Velkommen 
Elena!
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tur på stranda ut mot et åpent hav 
hvor sola går ned og fyller himmelen 
med nydelige farger. 

På Giske har vi ei vakker gammel 
marmorkirke, hvor jeg ble konfirmert. 
Det var lite barne-/ungdomsarbeid 
i kirka utover dette, så familien min 
har derfor vært mer aktive på det 
lokale bedehuset. Jeg var ofte på 
søndagsskolen, hvor jeg etterhvert 
også fikk slush-lederkurs. Jeg har 
mange gode minner fra barnekor, lys 
våken, og hobbykvelder eller andre 
typer kvelder i bedehuskjelleren! Ikke 
minst har jeg hatt stor glede av å 
reise på leir, både lokale og nasjonale. 
Festivaler som UL og KRIK explore har 
hatt stor betydning for min personlige 
tro. 

Ellers valgte jeg å gå på en kristen 
ungdomsskole hvor jeg fikk mange 
kristne forbilder og et godt kristent 
fellesskap. Jeg tror at det kristne 
fellesskapet i oppveksten har 
vært viktigere for meg personlig 
enn én spesifikk kirke. I Laget og 
i disippelgruppe har jeg fått del i 
fellesskap som er åpne om både tvil 

og tro. Jeg brenner for at ungdom 
skal få oppleve at spørsmålene de har 
blir tatt på alvor og at de får mulighet 
til å snakke ærlig om livet. Dette er 
noe jeg ønsker å ta med i arbeidet i 
Fyllingsdalen menighet. 

De siste par årene har jeg gått på 
Bibelskolen i Grimstad, først et år på 
skolen, deretter som ettåring i Riska 
Kirke. Samtidig har jeg tatt studier 
på NLA om kristent ungdomsarbeid 
i apologetisk og i sjelesørgerisk 
perspektiv. Disse årene har kanskje 
særlig gjort meg bevisst på hvor 
avgjørende de medmenneskelige 
møtene er, at vi ser hverandre og 
møter hverandre med respekt. 

Som ettåring i Den norske kirke så 
jeg virkelig potensialet og verdien i 
konfirmanttiden, i det at så mange 
ungdommer samles i Kirka. De hører 
om ting de kanskje har hørt før, men 
som ofte åpner for nye refleksjoner 
og for samtale. Dette er en verdifull 
tid hvor mange blir nysgjerrige på 
hva det betyr å være en kristen. Jeg 
vet selv hvor viktig det er å ha et 
fellesskap rundt seg, ikke minst også 

etter konfirmanttiden. I år er planen 
at jeg skal følge opp noen av disse 
ungdommene i kirka. Jeg håper å 
skape en trygg arena for å snakke om 
liv og tro, og at vi sammen kan lære 
mer om hvem Jesus er og hvem vi er. 
Jeg tror det er viktig å kunne snakke 
ærlig om utfordringene i hverdagen, 
og at veien er lettere å gå sammen. 
Jeg håper og tror at vi skal ha det mye 
gøy sammen!

Tekst:
Foto:



10

iDalen

Velkommen inn!
Det er godt å komme hjem til kirken 
i Dalen. Mye har skjedd både ute og 
inne i det året kirken har vært skjult 
under presenning. Det er kanskje ikke 
så lett å få øye på det. Taket er nytt, 
men nøyaktig likt det som var. Også 
innendørs skal man se godt etter for 
å få med seg det nye. Årsaken er at 
kirken er listeført av riksantikvaren 
og det har vi tatt hensyn til i 
rehabiliteringen.

Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF) har 
imidlertid vært raus med oss og her 
ser dere noe av det menigheten i 
samarbeid med BKF har fått mye på 
plass.

I tillegg til det bildene viser, er det gjort 
en rekke utbedringer i forbindelse 
med alarm, låsing, datalinjer, sikring 
av trapper og avfall, saker som hadde 
måttet komme, men som vi fikk tatt nå 
når kirken allikevel var stengt.

Fyllingsdalen er igjen åpen og kan 
fungere som en arbeidskirke sju dager 
i uken. Stor takk til BKF, Akasia og alle 
andre firma og enkeltpersoner som 
har vært involvert i prosjektet! 

Tekst og foto: Bjarne B. L. Andersen

Det første du ser når du kommer inn er at våpenhuset er pusset opp med 
matter, nye møbler og gardiner. 

Inngang for rullestolbrukere er kommet på venstre side 
i inngangen.

De gamle lampene er skiftet ut med nye både i 
kirkerommet og i menighetssal med mere. En god del 
av de gamle og slitte stolene er trukket om.

Nede i kjelleren er kirkestuen pusset opp og også 
her er det kommet nye møbler.
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På kirketorget og i menighetssalen er det lagt gulv oppå de gamle 
flisene. Det er mindre tungt å gå på og lyddempende.

Inne i menighetssalen er den 
gamle peisen erstattet med en ny, 

rentbrennende gasspeis.

Alle kontorene har fått et løft med maling og med 
nye møbler og gardiner. I noen kontorer er det 
også kommet en ekstra sluse for å dempe lyden 
ut mot den åpne barnehagen.

Det lille kjøkkenet i dåpssakristiet er blitt oppgradert.
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Dåp:
Ole Lie Årdal 
Ludvig Seterås Johannessen 
Magnus Bottolfsen 
Ole Rosendahl Damås 
Theodor Søvig 
Filip Milanov Bartz 
Hedda Frantzen-Øvermo 
Felix Furnes Dahlgren
Thea Aase Dyngen 
Erik Wold

Gravferd:
Willy Iversen 
Henny Marie Andersen
Signe Johanna Stople
Inger Myklebust 
Dorit Marie Marki 
Kristi Husabø 
Nelly Aakre 
Leif Birger Monsen 
Torill Fosse 
Kjell Alfred Alsaker 

Atle Rørdal 
Arne Hansen 
Anne Kristine Hopland
Berit Torstensen 
Kari Corneliussen 
Ingunn Rognaldsen 
Inger Oline Solheim Langedal 
Geir Skorpen 
Renate Ludvigsen 
Vigdis Bruknapp 
Gerda Ørstad 
Sissel Anine Kvist-Schrøder 
Dagmar Toft

Ny administrasjonsleder
I september kan vi ønske Nina Jæger 
velkommen som administrasjonsleder 
i Fyllingsdalen. Nina har lang 
erfaring som administrasjonsleder 
i Sælen hvor hun også har vært 
frivillighetskoordinator. Fra høsten 
av skal hun arbeide i femti prosent i 
hver av de to menighetene.

Vi kjenner Nina som en dyktig og 
flink leder og ønsker henne hjertelig 
velkommen i menigheten.

Samtidig slutter undertegnede i 
stillingen etter å ha vært i Fyllingsdalen 
siden november 2019. Det har vært 
nesten to underlige år preget av 
pandemi og rehabilitering. Jeg har 

ikke blitt kjent med menigheten slik 
jeg hadde håpet, men nok til at jeg har 
lært å sette pris på kirken i Dalen og 
menneskene der.

Takk for meg og må Gud velsigne 
Fyllingsdalen menighet!

Tekst: Bjarne B. L. Andersen

Menigheten takker
Tre av våre ansatte trer nå ut av 
tjenestene i Fyllingsdalen menighet. 
Vi vil takke dem for innsatsen de har 
lagt ned i tiden de har vært ansatt 
hos oss.

Georg Brynjulf Jokstad har vært 
vikarprest i menigheten fra november 
2020 ut juli i år. Vi vil takke ham for 
hans samvittighetsfulle tjeneste og 
livsnære forkynnelse som har vært til 
oppbyggelse for menigheten. Han trer 
nå ut av oppgaven som vikarprest, 
men vil fortsatt ha enkelttjenester i 
Fyllingsdalen og Sælen menigheter. 

Hege Guldbrandsen Frøysa har vært 
helgekirketjener hos oss fra september 
2015 ut august i år. Hege flytter nå 
til Trøndelag, da hun har fått seg 
jobb der etter å ha fullført studiene 
i Bergen. Hege har vært en rolig og 
stødig kirketjener som ikke har kvidd 
seg for å løse de tekniske oppgavene 
hun har møtt på underveis. Med sin 
positive innstilling har hun bidratt til et 
godt teamarbeid og arbeidsmiljø.

Bjarne Andersen kom fra stillingen 
som administrasjonsleder i Olsvik og 
begynte hos oss i en tilsvarende stilling 
i november 2019. Han har fått utrette 
svært mye i løpet av de (nesten) to 
årene han har jobbet i Fyllingsdalen. 
En praktisk orientert leder med stor 
gjennomføringsevne er beskrivende 
for ham. Menigheten vil takke ham 
spesielt for innsatsen han har lagt ned 
i forbindelse med rehabiliteringen av 
Fyllingsdalen kirke. Tusen synlige og 
usynlige gjøremål har han hatt – og 
hans innsats har vært et viktig bidrag 
til at mange ting har løst seg smidig 
og greit i forbindelse med prosjektet. 
Bjarne er pensjonist fra og med 
september.

Vi ønsker Guds velsignelse over liv og 
tjeneste til våre tre medarbeidere som 
nå avslutter tjenesten hos oss.

Tekst: Eystein Wiig



Din annonse 
her?

Se side 2 for 
kontaktinfo

Hjelp oss å satse på arbeid for ungdom
Vi ønsker å være en nærkirke som er 
tydelig til stede i unge menneskers liv.
Vi ønsker å satse ekstra på denne 
aldersgruppen. Til dette trenger vi 
støttespillere som bidrar økonomisk.
Du kan opprette en avtale om å bli 
fast giver. Dersom bare fem personer 
gir 250,- kr pr. måned, vil dette utgjøre 
15.000 kroner i året. Dersom flere 
bidrar litt, blir resultatet stort!

Vil du bli fast giver, så bruk QR-koden.
Du kan få skattefradrag på dine gaver, 
og du kan endre avtalen når du selv vil.

 

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no



14

iDalen

Fellesskap 
for kvinner i 
Fyllingsdalen 
menighet
Vi samles onsdager i partallsuker til 
sosialt samvær og samtale om et 
tema. Møtene starter kl 19.00 med 
kveldsmat. Så diskuterer vi dagens 
tema, før vi avslutter samlingen i 
kirkerommet med lystenning og 
sang. Vi er ferdige kl 21.30.

Samlingene er åpne for alle kvinner 
i Fyllingsdalen som ønsker å lære 
mer om den kristne tro og delta i et 
fellesskap. 

Kontakt Kristin Guldbrandsen 
Frøysa, 480 22 045 eller menighets-
kontoret om du har spørsmål.

Bønnesamling 
annenhver onsdag
Det blir bønnesamling kl 18.30-
19.00 i Fyllingsdalen kirke i partalls-
uker fra høsten av.

Vi ber for mennesker som har 
bedt om forbønn, menigheten, 
Fyllingsdalen og den verdensvide 
kirke. Det er også mulig å bare 
være i kirkerommet under bønne-
samlingen.

Fellesskap for menn
Velkommen til fellesskap for
menn i Fyllingsdalen kirke 
torsdager i oddetallsuker kl. 19.00–
21.00 fra høsten av.

Fyllingsdalen 
barnegospel
Fyllingsdalen barnegospel starter 
igjen etter sommeren torsdag 
26. august. Da kan vi være i 
Fyllingsdalen kirke igjen!

Øvingene er hver torsdag. De første 
ukene øver alle samtidig kl. 17-18, 
deretter deler vi i to grupper: Barn 
5-9 år øver kl 17-18, og de som er 
10-13 (tweens!) får sin egen gruppe, 
kl.18.15-19.15.

Nye sangere er velkomne! Det 
er greit å komme på de to første 
øvingene, og så bestemme om man 
vil være med videre. 

Ledere er Ann Elisabeth Tveit og 
Liv Skoglund (ls839@kirken.no). 
Koret er med i KFUK/KFUM og 
kontingent er kr 200/år.

Gratis tilbud for barn mellom 0-1 år i følge med 1 voksen. Følg oss på Facebook:
facebook.com/Litenogstoropenbarnehagefyllingsdalen.

Mer informasjon om påmelding, se hjemmesider:
kirken.no/fyllingsdalen/babysang

Torsdager kl. 11:00

Liten og stor åpen barnehage gleder 
seg over endelig å være tilbake 
i fine og nyoppussede lokaler i 
Fyllingsdalen kirke.

Barnehagen følger skoleruten og er 
åpen hver mandag fra 09.00-14.00 
og onsdag og torsdag fra 09.00-
14.30. Brukerne våre er barn fra 0-6 år 
som er i følge med en voksen. Mange 
kommer innom åpen barnehage i 
løpet av permisjonstiden sin før de 
begynner i ordinær barnehage. I 
åpen barnehage blir barn og foreldre 
kjent med konseptet barnehage 
sammen. En åpen barnehage er 
på mange måter som en ordinær 
barnehage. Barna får være i samspill 
med andre barn i et pedagogisk miljø 
med mange tilrettelagte aktiviteter. 
Tilbakemeldingen vår er at til-
venningen til ordinære barnehager 
ofte går lettere når barna har gått i 
åpen barnehage først. 

Liten og stor åpen barnehage har 

også et tilbud til de største barna. 
Barn fra cirka 3-6 år får tilbud om 
å være med i ”Bamsegruppen.” I 
den gruppen jobber vi mye med 
ulike fagområder og har blant 
annet fysiske aktiviteter, formings-
aktiviteter, har fysiske eksperimenter 
og leser eventyr og bøker. I denne 
gruppen jobber vi også mye med 
å vente på tur. Vi har en stor og 
flott lekeplass utenfor som vi også 
benytter oss mye av alle sammen. 

Nå når vi starter opp i høst ønsker vi 
at alle som kommer melder seg på 
i forkant, enten på facebooksiden 
vår ”Liten og stor åpen barnehage 
i Fyllingsdalen” eller på tlf 415 28 
807. Dette for å ha kontroll på hvor 
mange som kommer og for eventuelt 
å lette smittesporingsarbeidet om 
det skulle bli behov for det. 

Velkommen til et flott og gratis tilbud 
i Fyllingsdalen kirke.

Liten og stor Åpen barnehage
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4. september kl. 11.00
1. Andrea Moi
2. Andreas Starheim-Havnen
3. Belinda Judithe Nilssen
4. Christopher Helmers-Olsen Sunde
5. Hanne Sofi Mydland-Veland
6. Helene Margrethe Alver Vatnelid
7. Julie Løvaas Omdal
8. Maria Jose Fyllingen

4. september kl. 13.00
1. Matilde Madsen
2. Olav Fjeldstad Aakvik
3. Philip Malmedal Knutsen
4. Robin Spissøy Larsen
5. Sindre Clausen Østerbø
6. Stine Skjelten
7. Troy Fasmer Cadegan
8. Tuva Lislevand

5. september kl. 11.00
1. Isac André Escalante Bjørkhaug
2. Iselin Aasheim
3. Madeleine Iversen Knudsen
4. Mathias Lund Øvrebø
5. Sara Andrea Fosse

5. september kl. 13.00
1. Christopher Heinonen
2. Eirik Børsheim
3. Eirik Lodin Vatne Hamre
4. Emma Pauline Jensen

25. september kl. 11.00
1. Claudia Adeline Gjøstein-Scott
2. Elise Øvrebø Semshaug
3. Lea Alise Gundersen
4. Lotte Johannesen Huseklepp
5. Luca Wold-Olsen
6. Ole Jørgen Hove-Vaksdal

25. september kl. 13.00
1. Oskar Johan Teistedal Myklebust
2. Silje Dahl Sommerro
3. Simen Scheie Rimstad
4. Theodor Gunnar Gundersen
5. Viktoria Waag Martinussen

Årets konfirmanter

Om du ønsker å være konfirmant 
hos oss skoleåret 2021/2022 så kan 
du melde deg på via vår nettside: 
kirken.no/fyllingsdalen. Her vil du 
finne påmeldingsskjema.

Første samling er onsdag 22. 
september kl. 18.00. Da får vi besøk 
av «Farmenpresten» Thor Haavik som 
skal inspirere oss til å ta fatt på et 
nytt og spennende semester. Denne 
samlingen er for både konfirmanter og 
foreldre, så sett av datoen.

Deretter samles vi igjen onsdag 
20. oktober kl. 15.30-17.00. Etter 
denne samlingen møtes hver gruppe 
annenhver onsdag. 
 

Konfirmasjonsdager: lørdag 7. mai og 
søndag 8. mai 2022.

Konfirmanttiden gir en mulighet til å 
oppleve kirken på en ny måte. Denne 
tiden kan oppleves både som fin og 
litt vrien. Det er nemlig ikke alltid 
like lett å vite hva du skal mene, hva 
du tror på, hvem Gud er og hva du 
skal gjøre med livet etter hvert som 
du blir voksen. Som konfirmant vil 
du bli utfordret til å arbeide med 
flere av disse store spørsmålene.                                                          
I den sammenheng vil vi kanskje ha 
ulike utgangspunkt, men FELLES 
for alle er at vi er ”UNDERVEIS” og 
at vi er mennesker med unik verdi. 
Du er velkommen til konfirmasjon i 
kirken uansett om du tror, tviler eller 

er bare nysgjerrig. Bli med på en 
spennende reise frem til den store 
konfirmasjonsdagen!

Det koster kr. 1750,- å være konfirmant 
i Fyllingsdalen kirke. (Ta kontakt om 
dere har behov for støtte, familiens 
økonomi skal ikke være til hinder for å 
være konfirmant. 

Lurer du på noe kan du sende en epost 
til: ga973@kirken.no

Håper vi ses!

Velkommen skal du være!

Tekst: Gunn W. Austad

Konfirmanter 2022



Gudstjenesteoversikt Fyllingsdalen menighet

04.09. 11:00
Lørdag etter Vingårdsøndag 
Konfirmasjonsgudstjeneste 

04.09. 13:00
Lørdag etter Vingårdsøndag 
Konfirmasjonsgudstjeneste 

05.09. 11:00
15. søndag i treenighetstiden 
Konfirmasjonsgudstjeneste 

05.09. 13:00
15. søndag i treenighetstiden 
Konfirmasjonsgudstjeneste

12.09. 11:00
16. søndag i treenighetstiden 
Festgudstjeneste. Vi feirer at vi er 
tilbake i kirken vår igjen. N.

19.09. 11:00
17. søndag i treenighetstiden. D/N.

25.09. 11:00
Lørdag etter 17. søndag 
i treenighetstiden.
Konfirmasjonsgudstjeneste. 

25.09. 13:00
Lørdag etter 17. søndag 
i treenighetstiden. 
Konfirmasjonsgudstjeneste.

26.09. 11:00
18. søndag i treenighetstiden 
Familiegudstjeneste. D/N.

03.10. 11:00
19. søndag i treenighetstiden 
Kirkelunsj. 4-års-bok. Barnegospel.  
D/N.

10.10. 11:00
20. søndag i treenighetstiden. D/N

17.10. 11:00
21. søndag i treenighetstiden. D/N.

24.10. 11:00
22. søndag i treenighetstiden. 
Familiegudstj. Høsttakkefest.  
D/N.

31.10. 18:00
Bots- og bønnedag. D/N.

06.11. 18:00
Lørdag etter Bots- og bønnedag 
Minnegudstjeneste 

07.11. 11:00
Alle Helgensdag. D/N.

14.11. 11:00
25. søndag i treenighetstiden 
Konfirmantpresentasjon. D/N.

Med forbehold om mulige feil og endringer. Ønsker du SMS-varsling om gudstjenester og arrangementer i 
menigheten? Send en sms til 488 94 587, så registrerer vi navn og nummer.

Velkommen til dåp!

Fyllingsdalen menighet

Når et barn blir båret til dåp blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv.
Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele 

verden - og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine 
viktige støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet gjennom livet.

Les mer om dåp på kirken.no/fyllingsdalen

Fyllingsdalen kirke


